
ANEKS NR 1  

z dnia 5 czerwca 2018 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia                 

R-40/2017 z dnia 30 października 2017 r.  
 

w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów 

doktoranckich i regulaminu ich zwiększenia z dotacji 

projakościowej na studiach doktoranckich w Uniwersytecie 

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego                  

w Radomiu. 

 
 

Na podstawie: 

 art. 66 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), 

 § 38 ust. 1 i 4  statutu Uczelni (uchwała Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom            

z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.) 

po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Doktorantów (uchwała z dnia 5 czerwca 

2018 r.) 
 

 

w określonych w załączniku do zarządzenia R-40/2017 warunkach i trybie 

przyznawania stypendiów doktoranckich i regulaminie ich zwiększenia z dotacji 

projakościowej na studiach doktoranckich w Uniwersytecie                        

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu                                                  

w p r o w a d z  a     s i ę      następujące zmiany: 
 

          

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 4 

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który spełnił poniższe 

warunki podlegające ocenie Komisji wg punktacji określonej w § 10,                 

z wyłączeniem podanej oceny łącznej, tj.: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze                  

w ramach praktyk zawodowych, 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział, 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej            

i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.” 
 

2. Uchyla się § 5. 
 

3. W § 9 uchyla się ust. 3. 
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4. Dodaje się § 13 w brzmieniu: 

„§ 13 

1. Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie: 

a) stypendium doktoranckiego, 

b) stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych. 

2. Doktorant  wypełnia wniosek elektronicznie w systemie Dziekanat XP,            

w terminie do dnia 15 października danego roku akademickiego. 

3. Wniosek o przyznanie ww. stypendiów zawiera: 

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie 

roku studiów doktoranckich, 

2) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa                  

w § 4 ust. 1 i 2, 

3) opinię opiekuna naukowego lub promotora – w przypadku ubiegania 

się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, 

4) zgodę doktoranta na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do warunków i trybu przyznawania 

stypendiów doktoranckich i regulaminu ich zwiększenia z dotacji 

projakościowej na studiach doktoranckich w Uniwersytecie 

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

4. Komisja ocenia i opiniuje wnioski i przedstawia Rektorowi ranking wraz          

z rekomendacją doktorantów do przyznania lub odmowy stypendiów 

wymienionych w ust. 1.” 
 

5. Załącznik nr 1 do warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich                  

i regulaminu ich zwiększenia z dotacji projakościowej na studiach doktoranckich 

w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego                  

w Radomiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do nn. aneksu. 
 

6. Uchyla się załącznik nr 2 do warunków i trybu przyznawania stypendiów 

doktoranckich  i regulaminu ich zwiększenia z dotacji projakościowej na studiach 

doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu. 
 

7. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                             R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
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Załącznik  

do aneksu Nr 1 

z dnia 5.06.2018 r. 

do zarządzenia R-40/2017 

z dnia 30.10.2017 r. 

 

 
„Załącznik nr 1 
do warunków i trybu przyznawania stypendiów 
doktoranckich i regulaminu ich  zwiększenia z dotacji 
 projakościowej na studiach doktoranckich 
w  Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym  
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 
 
Wypełniać elektronicznie na stronie www.uniwersytetradom.pl   

 

 
Nazwisko i imię ...............................................................................................  

 

PESEL ..............................................................................................................  

 

Wydział ...........................................................................................................  

 

Studia doktoranckie  

 

Rok studiów .................... Nr albumu .................  

 

 
JM REKTOR  

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

za pośrednictwem komisji doktoranckiej  
Wydziału ...........................................  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
 STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

 STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE 

ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

 

w roku akademickim  ............................, na podstawie osiągnięć w poprzednim roku akademickim.  

  (dany rok akademicki domyślny) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpoznania niniejszego wniosku.  

 

 

Radom, dnia ...........................      ……………………… 
                                                                                                                                                      (podpis doktoranta) 

Opinia opiekuna naukowego/promotora 

I rok studiów doktoranckich: 

Osiągnięcia Liczba punktów Uwagi 
Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Punkty zaczytane  

 z systemu Minimum 11 pkt. 

Punkty wpisywane automatycznie, z  panela, w którym są wpisywane punkty z postępowania rekrutacyjnego doktorantów. 
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II rok i kolejne lata studiów doktoranckich: 

Osiągnięcia Liczba punktów Uwagi 
Średnia ocen z egzaminów objętych programem  

lub zaliczeń kończących przedmiot 
średnia zaczytana  z 
systemu 

Minimum 4.00 

Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej [łączna liczba punktów z 

tabeli poniżej (poz. 1.1 – 1.4)] 

Suma pkt. tabeli poniżej 

(1.1-1.4) – ocena komisji 
Minimum 7 pkt. przy skali 0 – 14 pkt. 

Zaangażowanie w pracy dydaktycznej (liczba 

punktów z pozycji)  
Pkt. 2 tabeli poniżej – 

ocena komisji Minimum 1 pkt. przy skali 0 – 5 pkt. 

Jeśli jedno z osiągnięć będzie poniżej minimum wniosek zostanie odrzucony automatycznie  i do doktoranta idzie informacja, że wniosek                                          
został odrzucony przez komisję doktorancką, otrzymuje decyzję odmowy przyznania stypendium doktoranckiego/projakościowego. 

 

Szczegółowe informacje o osiągnięciach w pracy naukowej oraz zajęciach dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych 
 

 

 

1. osiągnięcia doktoranta w pracy naukowej – skala ocen – 0-14 pkt.,  

w tym:* 

Ocena 
opiekuna/promotora 

wg skali wskazanej w 

§10 warunków i trybu 
przyznawania 

stypendiów (.....) 

Ocena komisji 
doktoranckiej  

wg skali wskazanej 

w §10 warunków i 
trybu przyznawania 

stypendiów (.....) 

1.1  publikacje (0-5 pkt)   
 

 

 

 

 

 

1.2  udział w konferencjach – wystąpienia dotyczące tematyki pracy badawczej 

(0-2 pkt) 
  

 

 

 

 

 

 

1.3 postępy w pracy doktorskiej (0-5 pkt)   
 niewszczęty przewód doktorski na 4 roku studiów doktoranckich (max 0-2 pkt) 

 

 

 

 

 

1.4 odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej (0-2 pkt)   
 

 

 

 

 

2. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych  

(0-5 pkt) 

  

 liczba godz. zajęć = % pensum: 0 godz=0 pkt, 1-20%=1 pkt,  

21-40%=2pkt,  41-60%=3 pkt, 61-80%=4 pkt, 81-90%=5 pkt 

 zwolnienie z prowadzenia zajęć dydaktycznych wydane przez Rektora  

(1pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis doktoranta 

Razem  
 

………………….. pkt 

Razem  
 

……………….. pkt 
 

 
Data i podpis  

opiekuna/promotora 

 

 
Data i podpis  

przewodniczącego 

komisji 

* należy wymienić oceniane przedsięwzięcia 
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 Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który uzyskał ocenę łączną nie mniejszą niż 8  pkt. 

 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi, który uzyskał ocenę łączną nie 

mniejszą niż 12 punktów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów. 

 

Rekomendacja komisji doktoranckiej do 

 
 

Przyznania stypendium doktoranckiego      TAK*   NIE* 

 

Przyznania stypendium z dotacji projakościowej   TAK*   NIE* 
*pole do wpisywania - uzasadnienie rekomendacji  negatywnej przy każdej kategorii stypendium oraz uzasadnienie zmiany punktów 

przez komisję nadanych przez promotora/opiekuna  

 

 

 
Radom, dnia ......................................     .....................................................  

(podpis przewodniczącego komisji)  

 

 

 

Wniosek jest kierowany do akceptacji (Dział Spraw Studenckich) – Decyzja Rektora” 

 

 

 


